
  

 
 
 
 
 

 

 العنف ضد المرأة خالل االنتخابات  
 

ه "أّي عنف ع� أساس الجنس ينتج عنه، أو �مكن ان ينتج عنه أذى  
ّ
تعّرف األمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأن

ي ذلك التهد�دات بمثل هذە األفعال أو اإل�راە أو  
ي من الح��ةأو معاناة جسد�ة أو نفس�ة للمرأة، بما �ف

، "الحرمـان التعس�ف
ف العنف والمشاركة   هناك  ي الس�اسة والتعرف ع� نقطة التقاطع بني

ف عال�ي ع� أفعال العنف والتحرش ضد المرأة �ف ترك�ي
ها ع� صحة العمل�ة   الد�مقراط�ة. العامة للمرأة وك�ف�ة تأث�ي

ي االنتخابات هو فعل قائم �شكل أسا�ي ع� العن
ي ع� الن�ع االجتما�ي فالعنف ضد المرأة �ف ألنهن �طمحن   ، ف المبىف

ي  
�ف المشاركة  او  تنف�ذ  او  انتخابات  والعمل كمسؤوالت  الس�اس�ة  للمناصب  شح  ال�ت مثل  الس�اس�ة  بالعمل�ة  للمشاركة 

اتخاذ    الحمالت االنتخاب�ة، وتتضمن أفعال العنف المرتبطة باالنتخابات (باإل�راە او التهد�د باستخدام القوة او التأث�ي ع�
ي  

�ف المهمش والضع�ف  النساء �سبب وضعهن  أ��ب ع� مشاركة  تأث�ي  لها  األفعال  التص��ت) و�الطبع هذە  ي 
�ف القرارات 

  . المجتمعات

ي  
�ض المرأة  ضد  للعنف  و�كون  �متد   ،االنتخاباتكما  االنتخاب�ة  والذي  الدورة  ة  ف�ت العمل�ة    طوال  ع�  حاسمة  آثار 

  األمر الذي ساء عن المشاركة كناخبات ومرشحات ومسؤوالت عن العمل�ة االنتخاب�ة،  عزوف الن  من  االنتخاب�ة ح�ث ي��د 
 . ف ي تتطلب مشاركة كاملة ومتساو�ة من قبل جميع المواطنني  يناقض المعاي�ي الدول�ة لالنتخابات والىت

العنف    �جب كما   ان موض�ع  ف  ي ضد ان نع�ت لمشاركة    المرأة هو   االنتخايب عال�ي  أن  و  الس�اس�ة،   المرأةتحدي  ف  ي حني
�ف

إ�   بلد  من  تختلف  والضحا�ا  االنتخابات    آخر، األفعال  والمرشحات ومسؤوالت  الناخبات  عادة  �ستهدف  العنف  فإن 
ح�ث من الممكن ان كما �ختلف مرتكبو هذا العنف    المرشحات. والناشطات والمراقبات واألحزاب الس�اس�ة أو مندو�ات  

ي ذلك النساء)من قبل  �كون
ف أو بعض افراد القب�لة أو االتجاهات  أفراد األ�ة (بما �ف   األخرى. وقد �كون من قبل المنافسني

ا عبارة عن " جيوش ورو�وتات    االنتخابات، مع وجود تأث�ي أ��ب لوسائل اإلعالم االجتما�ي ع�  و  �مكن أن �كون الجناة أ�ض�
، ع�ب وسائل التواصل   ، و�التا  االجتما�ي ي االنتخابات    �قع وقد    ، �ختبئون وراء أسماء وملفات م��فة  �ي

العنف ضد المرأة �ف
ي األما�ن الخاصة أو 

ل وأما�ن العمل العامة، �ف ف ي ذلك الم�ف
 . بما �ف

ي االنتخابات  
ي تواجه التصدي للعنف ضد النساء �ف تعت�ب قلة المعلومات والب�انات الموجودة حال�ا من اهم المشا�ل الىت

  اإلشارة ستوجب تظافر الجهود المحل�ة والوطن�ة إل�جاد قاعدة ب�انات واضحة لحل هذە المشكلة  و�جب  األمر الذي �
ي الح�اة العامة  

هنا ان وجود ثقافة معتادة ع� مختلف اشكال العنف ضد المرأة لها تبعات حاسمة ع� مشاركة المرأة �ف
ي الس�اس�ة واالنتخابات إذا تتعرض العد�د من النسا 

ي وخاصة �ف ه�ب التخاذ الخ�ارات الىت ء بصفتهن ناخبات لإل�راە وال�ت
�مليها اباؤهن أو اخوتهن او ازواجهن وتمنع مخاطر وتهد�دات الطالق او التشه�ي العام او العنف الجسدي بعض النساء 

ي االنتخابات  
ف والعنف ضدهن  ،  من اتخاذ قرارات شخص�ة ومستقلة �ف ي تتحدث المرشحات �شكل متكرر عن التمي�ي

�ف
ا�   يهدف  المرشحات  العنف ضد  ان  المعروف  من  انه  العامة كما  المناصب  تو�ي  ي 

�ف للحصول ع� حقوقهن  سعيهن 
شح ع� االطالق ومن األمثلة الح�ة المرشحة من دائرة   انتخاب�ة    اقناعهن باال�سحاب من العمل�ة االنتخاب�ة او عدم ال�ت

ي األردن
ي    �ف طلب وضغط زوجها باال�سحاب من االنتخابات لصالح مرشح آخر تعرضت ا� الطالق بعد ان رفضت    والىت

ة.   من نفس العش�ي

ف اشكال  من الجدير بالذكر أن   از ما�ي او تعل�قات    العنف الذي تتعرض له النساء خالل العمل�ة االنتخاب�ة تتوزع ما بني ف اب�ت
ون�ة حول الح�اة الشخص�ة   ه�ب  التشه�ي او االباإلضافة إ�    مهينه، سلب�ة    ولغةال��ت اء او ال�ت ون�ة   و ف�ت   التهد�دات االل��ت

�مكن تصن�ف الحوادث هذە بأنها خطاب كراه�ة قائم ع�  اذ    االنتخابات، السخ��ة والضغوط العامة لال�سحاب من  و  
 .  الن�ع االجتما�ي

المقاالت وتواجه   أو  التواصل االجتما�ي ع� صفحاتهن  ون�ا من قبل مستخد�ي وسائل  ا إل��ت واألخبار    المرشحات تنمر�
المنشورة عنهن، وذلك �شمل التعل�قات المسيئة سواًء ع� صفحات المرشحات أو أي صفحات أخرى تن�ش أخبارا� عنهن،  
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ي   تن�ع هذا التنمر ما  ي  ، إليهن ع�ب مختلف وسائل التواصل االجتما�ي كالف�سبوك والوا�سابتصل  باإلضافة إ� الرسائل الىت
ف استهدافه �شكل مبا�ش للمرشح  . أو أفراد عائلتهن تابني

ي يتعرضن للعنف    جدا منان �سبة �س�طة    �ذكر 
ي �لجأنالنساء اللوايت ع� سب�ل    أسباب لتقد�م شكوى لعدة    االنتخايب

المثال ال الح� عدم المعرفة ب�جراءات تقد�م الشكوى أو عدم الثقة بنجاعة اإلجراءات  أو الخوف من الوصمة المجتمع�ة  
ي خالفات ع� مستوى العائلة 

ها من األسباب. بأنها �سببت  �ف     و غ�ي

ه�ب  مهم من أشكال العنف ضد المرأ  شكل انه    ع� الناخبات يتوجب النظر ا� العنف ضد   ع�   وا�راە النساءة هو ال�ت
) وذلك  86.4يتم منع النساء من التص��ت أو إ�راههن ع� التص��ت بط��قة معينة بنسبة (%  ح�ث التص��تخ�ارات  

ي ضد المرأة وأ�ضا  �مارس هذا الن�ع   حسب دراسة اجراها مركز قلعة ال�رك لالستشارات والتدر�ب حول العنف االنتخايب
ةمن العنف من قبل من     i.  قبل أفراد األ�ة والعش�ي

المرشحات%  43.2ذكرت  وقد   ضمن  من  تعرضن    المقابالت  انهن  أعالە  تهدفالتق��ر  ع�    لضغوطات  ب�جبارهن 
 ،اال�سحاب

بعض   هناك  �كون  ي وقد  والىت العنف    األمور  أنواع  من  ن�ع  اعتبارها  �مكن  أ�ضا  النساء  المؤثرات ع� مشاركة  من  تعت�ب 
ي من ناح�ة اإلجراءات و�ي   اع وعدم سهولةلوصول ا� أما�ن  صع��ة ااالنتخايب اع ا�تظاظ  اإلجراءات و   االق�ت أما�ن االق�ت

ي كث�ي من األح�ان ا� احجام النساء عن المشاركة مما يؤثر  األمر الذي يؤدي
 ع� المشاركة العادلة     �ف

ي تم��ل أ�شطة الحمالت عند  و�توجب أن نذكر  
ة �ف ان االفتقار ا� االستقالل الما�ي �فرض ع� المرشحات تحد�ات كب�ي

 ر. المقارنة مع نظرائهن الذكو 

 التوصیات: 
ي ضد المرأة و�قرار التعل�مات   اف بوجود مشكلة العنف االنتخايب واألنظمة الالزمة لحما�ة المرشحات  ال بد من االع�ت

والناخبات ع� حد سواء مما �ضمن فرص متساو�ة خالل مراحل العمل�ة االنتخاب�ة.   وهذا ينعكس ع� مدى مشاركة  
ي العمل�ة االنتخاب�ة

ح: النساء �ض  ، وعل�ه نق�ت

ي أن يتل�ت   •
ف عنينب�ف ي االنتخابات (الرجال، النساء) معلومات وجلسات توع�ة ح  المسؤولني ول قض�ة العنف المبىف

 .  ع� الن�ع االجتما�ي
ي ذات ي •

ي تنتجها الهيئة المستقلة لالنتخاب ومنظمات المجتمع المديف ف الىت ي أن تتناول مواد تثق�ف الناخبني
نب�ف

ه�ب واإل�راە ع� التص��ت. و�جب أن  ي ذلك ال�ت
ي ضد المرأة، بما �ف الصلة باالنتخابات قض�ة العنف االنتخايب

ف موض�ع العنف األ�ي ضد الناخبات. �ستهدف كذلك موا  د توع�ة الناخبني
ي ان يتل�ت  3 •

ف عنينب�ف ي ومجموعات المراقبة   المسؤولني
االنتخابات (الرجال، النساء) ومنظمات المجتمع المديف

ي ع� قض�ة العنف المرتبط باالنتخابات ضد النساء والذي �شمل ع� األقل: 
المحل�ة والدول�ة التدر�ب ال�ا�ف

 ف، أنواع العنف، أمثلة ع� العنف. تع��ف العن
ي اعالن طرق آل�ات تقد�م الشكاوى بما يتعلق بالعنف  •

ي وآل�اتينب�ف  متابعتها .  االنتخايب
ورة وجود س�اس • ي الهيئ  ات�ف

قراراتها  ضمن    اتالس�اس  ە عتماد هذات االنتخاب�ة وامستجيبة للن�ع االجتما�ي �ف
 وتعل�ماتها. 
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